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 3202/2202توصيات لتنظيم التعليم في السنة الدراسية 

م في المنهاج ، للتقد  2023/2022ة  عليم في السنة الدراسي  يحتوي الُمستند الذي أمامكم على توصيات لتنظيم الت  

 .د  الفجواتس  عليمي و  الت  

ياضي وتُمك ن من إجراء نقاشات اإلدراك الر  وابط الُمرفقة، يمكنكم أيجاد اقتراحات لمهام تساعد على تطوير  في الر  

الر   األفكار  للمهام  ياضي  حول  باإلضافة  ودمجها  الت عليم/التعل م،  وألهداف  للص ف  وفقا  المهام  اختيار  يمكنكم  ة. 

 .دريسالموجودة في كتب الت  

الت عليم والتعل م،   ُمتابعة ومالءمة ِخطط ع مل  يجب دمج وسائل إيضاح محسوسة، ملموسة ومحوسبة في عملي ة 

 كويني.  عليمي والحس ي، ومتابعة تقدمهم بواسطة أدوات تقييم ت  للتالميذ مع األخذ بعين االعتبار وضعهم الت  

يجب  دريس.  د ومترابط بين مواضيع الت  يجب ان يكون ترتيب تعليم المواضيع ُمخطَّط بطريقة تؤد ي إلى بناء جي  

 . ئم لكل طبقة، وعدم افتتاح الس نة الدراسي ة بمراجعات لمواضيع من سنوات سابقةعليمي المالتدريس المنهاج الت  

ة بطبيعتها ُمرك بة، ومن المحب ذ فهمها، يجب تخصيص إطار زمني مالئم يتمكن من خالله التالميذ ياضي  األفكار الر  

الفهم وبناء معنى لوحدات صغيرة، تحدي  .من تطوير  "تفكيك" كل موضوع  المحب ذ  لكل موضوع من  اهداف  د 

 .وإطار زمني لتحقيق األهداف

راسي ليس ناجعا، خص يصا عندما نتناول مواضيع جديدة ريع في تدريس المواضيع من المنهاج الد  إنَّ التقد م الس  

س أو لم يفهمها التالميذ ة  االبتدائي  ات في المرحلة يجب ان يكون تعليم الرياضي   .تستند على مواضيع سابقة لم تُدر 

الت  م   نحو  ها  التمك  وجَّ جانب  إلى  والفهم،  رياضي  فكير  مهارات  من  تتطل  ن  الت  ة  والت  ب  العملي ة كرار.  دريب  خالل 

االستعانة بطرق و  شف التالميذ على مهام بمستوى تفكير عال  عة، ك  الت عليمي ة يجب دمج مهام بدرجات صعوبة متنو  

 .وبمبادئ التعليم التفاضليمتنوعة  تدريس ووسائل إيضاح

ة بشكل جيد، والمعرفة الُمسبقة المطلوبة للتعل م وتسلسل  ياضي  دريس، من المهم معرفة الفكرة الر  عند إبناء خط ة الت  

الت  األعليم. يجب  الت   ر كل موضوع في كل المرحلة  ة  عليمية وعالقته مع مواضيع رياضي  خذ بعين االعتبار تطو 

 .  أخرى

ة وعدم  ن التالميذ من ترسيخ الفكرة الرياضي  ض مواضيع جديدة باستخدام أعداد "صغيرة" كي يتمك  من المحب ذ عر

قة. مثال، عندما نبدأ بتعليم مسائل مقارنة في الجمع في الصف الثاني، رغم ان  التالميذ انشغالهم بحسابات ُمرهِ 

، وفي  20ض مسائل مقارنة بأعداد حتى  ، من المحب ذ ان نبدأ بعر100تمارين جمع وطرح حتى    نون من حل  يتمك  

بدون تبديل، وفقط بعد ذلك الوصول لجميع األعداد    100الية نتعامل مع مسائل بإعداد في مجال أل  المرحلة الت  

 .  100في مجال أل 

   طاقم المرشدين اللوائيين والمرشدين في المدارس. لبناء ِخطط عمل تاُلئم تالميذ المدرسة/الص ف يمكن التشاور مع  

 

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/math/Pages/inspector-desk-primary.aspx
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   انيف الث  الص  

   ، مبادئ المبنى العشري1,000األعداد الطبيعية في مجال أل 

ندمج  ركيز على معنى المبنى العشري، وأن  ات تحتوي على أعداد من منزلتين مع الت  ذ أن نبدأ بفعالي  من المحب  

نة  إذا تم  كشف التالميذ في الس    ة، باألخص  ات على مستقيم األعداد ومسائل كالمي  تمارين جمع وطرح أفقي، فعالي  

 .  بشكل جزئي 100فعالي ات في مجال أل على الس ابقة 

ز فهم العالقة بين الت مارين والعملي اتات ب  يجب دمج فعالي    .حث جداول، جدول المئة وفعالي ات تُعز 

 : ة من مرحلة واحدة من األنواعذ أن نبدأ بمسائل كالمي  من المحب  

   .تجميع، إضافة، تنقيص وباقي

 :يمكنكم االستعانة بِ 

ف على ة بموضوع تعليمي   ة وحد ✓  ( 2023/2022 ةنشر خالل السنة الدراسي  تُ سوف )  100األعداد حتى التعر 

ف على  ة بموضوع  تعليمي    ةوحد ✓  ( 2023/2022  ةنشر خالل السنة الدراسي  تُ سوف  )  1,000األعداد حتى  التعر 

 

      الجمع والطرح

شديد ة الجمع والطرح العامودي، والت  خالل تعليم موضوع الجمع والطرح، يجب تخصيص وقت لتدريس خوارزمي  

ة مالئمة )يشمل مسائل مقارنة ومسائل . يجب دمج مسائل كالمي  على العالقة بين الخوارزمي ة وبين المبنى العشري

 .  مستقيم األعداد معة واحدة(، مهام تقدير، إدراك ومهام جمع وطرح تحتوي على أكثر من عملي  

 :يمكن االستعانة بِ 

   100تعليمي ة بموضوع المبنى العشري، جمع وطرح، يشمل إدراك حتى  ة وحد ✓

 ( 2023/2022  نشر خالل السنة الدراسي ة تُ سوف )

   الضرب والقسمة  

ن من حقائق الجمع هو شرط لتعل م موضوع الض رب والقسمة، ولذلك يجب تعليم موضوع الض رب والقسمة  التمك  

     .هذه الحقائقمن دريج من خالل تعزيز التمك ن بالت  

 .  عداداألة مالئمة، مهام تقدير، إدراك ومهام مع مستقيم يجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2023/2022 نشر خالل السنة الدراسي ة تُ سوف )  وحدة تعليمي ة بموضوع معاني عملي ة الض رب  ✓

 . بموضوع معاني عملي ة القسمة وحدة تعليمي ة ✓

https://drive.google.com/file/d/1C75O_ZoCFL9oVYxCj0J3Qqw3-uMGpVBP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1896igVfS5D854aWPOY5Uggd85KM8zrF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1896igVfS5D854aWPOY5Uggd85KM8zrF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lLpL4Y2rIm8YhSU_Ue1WlVT9_ZqNxemM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcaiC-HKBFGXzPrrMVoQFYrj4_ebu21i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQaR1-xXFcklooXb41mxowg5nNsYopfq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQaR1-xXFcklooXb41mxowg5nNsYopfq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQaR1-xXFcklooXb41mxowg5nNsYopfq/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/arb/unit/display/20221/lesson/35791/
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 بحث جدول الضرب، استعمال قوانين العمليات، استعمال األقواس، دالئل قابلية القسمة على 

 2 ،5 ،10   

   

 : االستعانة بِ يمكن 

   10، 5، 2عارضة شرائح بموضوع دالئل قابلي ة القسمة على  ✓

      بحث معطيات

 .  ة بمواضيع ترتبط بعالم التالميذمن المحب ذ بناء وتحليل رسوم بياني  

 

   قياس الطول 

التأك   يجب  القياسات،  موضوع  تعليم  بداية  يتمك  في  التالميذ  بأن   غير د  وحدات  بمساعدة  اطوال  قياس  من  نون 

 . سنينة صفرويتمكنون من القياس أيضا عندما ال يبدأ القياس من الت  اعتيادية، يعرفون وحدة القياس سنتيمتر، 

من المحب ذ دمج فعالي ات من خاللها يقيس التالميذ أطوال أغراض مختلفة بواسطة وسيط وبعد ذلك بواسطة وحدات  

 . تفق عليهاطول مُ 

 باللغة العبرية.   –مفهوم القياس بالمسطرة وأخطاء شائعة للتوس ع حول 

 :يمكن االستعانة بِ  

       عارضة شرائح بموضوع قياس الطول  ✓

 ( 2023/2022  نشر خالل السنة الدراسي ةتُ سوف )وحدة تعليمي ة بموضوع قياس الطول  ✓

 

 

 

    قياس المساحة 

المساحة يجب أيضا تناوُ  المفهوم محيط والت  عند تعليم موضوع قياس  المحيط ومفهوم  ل معنى  مييز بين مفهوم 

 . مييز بين المفهوميننوا من الت  التالميذ مع المحيط والمساحة كي يتمك  المساحة، ودمج فعالي ات يتعامل فيها 

 . ة مالئمةيجب دمج مسائل كالمي  

ب فيها التالميذ على القياس ومقارنة مساحات بواسطة وسيط، وبعد ذلك بواسطة  من المحب   ذ دمج فعالي ات يتدر 

 .  وحدات قياس اعتيادية

https://drive.google.com/file/d/1vZWtiskxBpB7Ifm-Uhy2Wx_Uk972upum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZWtiskxBpB7Ifm-Uhy2Wx_Uk972upum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-QqPo17VWU6TOAAJnIgJXLWjkG5K7Sd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYYPHjfBUdac8u0AOLU7lPlETt_vSZHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYYPHjfBUdac8u0AOLU7lPlETt_vSZHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYYPHjfBUdac8u0AOLU7lPlETt_vSZHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M1if4AKeJhQ3mGL4jtu8wG_jrF6aGil1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AcpfRbSR_ONCz94ish3fijvm99xX0B22/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1AcpfRbSR_ONCz94ish3fijvm99xX0B22/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1AcpfRbSR_ONCz94ish3fijvm99xX0B22/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1seunO1E0oGJ_1sKaCI9ILKcFjV2AGr01/edit?rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/1uoVT7VjFO-dVdiyyygNUzYghjV-BK554/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uoVT7VjFO-dVdiyyygNUzYghjV-BK554/view?usp=sharing


 המזכירות הפדגוגית, אגף א' למדעים 
 הפיקוח על הוראת המתמטיקה

 

 
 

 
 

   المضلعات

 .  نون من تمييز ورسم مضلعات مختلفة في المستوىيجب التأك د من أن  التالميذ يتمك  

 :يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/ 2023  نشر خالل السنة الدراسي ةتُ سوف )تعليمية بموضوع الخطوط والمضلعات   ة وحد ✓

 

   مجس مات 

 .  عاتمك ننا من مراجعة موضوع المضل  عامل مع بحث المجس مات وتمييز الوجوه المختلفة يُ إن  الت  

 

    قياس الزمن

 ذ ان نبدأ بقراءة ساعة عقارب وحسابات زمنية بساعات كاملة.من المحب  

اعة عند  عقارب الس  عليمي وليس فقط في دروس الرياضيات )كيف ستُرى  يمكن دمج الموضوع خالل اليوم الت  

 (.انتهاء الفرصة وهكذا

 

      wordِب  – ات المهامملف   

 

 : 2023/2022 الدراسيةستند تركيز التعليم، ليس إلزاميا تعليم المواضيع التالية خالل السنة  حسب مُ بِ 

 معرفة الكسور نصف أو ربع   ✓

 اإلزاحة/االنعكاس  ✓

 قياس الوزن  ✓

 توسيع مجال األعداد  ✓

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jb6X2gXwlC0_JpzapLxYCMvwktpdCABx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrjEXbZJQ-6ZImHI6816B0IyGE1jsFFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103F5_ukKBuZZAF9iAdP26W2itotQBBTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103F5_ukKBuZZAF9iAdP26W2itotQBBTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103F5_ukKBuZZAF9iAdP26W2itotQBBTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FAXV7o0d2_ERwRc19msX9NQtrqxbJ4eJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FAXV7o0d2_ERwRc19msX9NQtrqxbJ4eJ?usp=sharing
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 الث  الص ف الث  

       مبادئ المبنى العشري 

وبعدها االستمرار بالت دريج   1,000دروس األولى لتأسيس مبادئ المبنى العشري حتى  ال  3-2من المحب ذ تكريس  

 .  10,000ألعداد حتى 

ق في المبنى العشري. من المحب ذ دمج  التأسيس وللعمليتا الجمع والطرح في المجال الُمقترح، تُتيح المجال   تعم 

 .ضافة حسب المبنى العشرياألعداد المُ تمارين يعتمد حل ها على تفكيك 

 .  قدير، إدراك ومهام مع مستقيم األعدادة مالئمة، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 :يمكن االستعانة بِ 

 ( 2023/2022 نشر خالل السنة الدراسي ة تُ سوف )تطوير الحس  العددي  وحدة تعليمية بموضوع  ✓

 

   10,000عمليتا الجمع والطرح في مجال العشرة 

من المحب ذ دمج تمارين يعتمد فيها الحل  على تفكيك األعداد المضافة بحسب مبناها العشري وتعزيز عالقة ذلك  

 .   والطرح العاموديبخوارزمية الجمع 

أعداد من ثالثة أرقام    مع  الدروس األولى لجمع وطرح أعداد من رقمين وبعد ذلك االستمرار  3-2يجب تكريس  

 .  وأعداد من أربعة أرقام

 .  مستقيم األعداد معقدير، إدراك ومهام ، مهام في الت  ة مالئمةيجب دمج مسائل كالمي  

التالميذ كشف  تم  أنه  التأك د  المه م  كالمي    من  فيها  لمسائل  حسابي    أكثر ة  عملي ة  النوع  من  من  )مسائل  واحدة  ة 

 .تجميع/تنقيص(

 :يمكن االستعانة

 ( 2022/2023ة نشر خالل السنة الدراسي  وف تُ وحدات تعليمية بموضوع العمليات الحسابية )س ✓

 

    )الض رب والقسمة(  رب إكمال وتأسيس جدول الض  

ر ومعاني عملي ة القسمة المختلفة )القسمة   يجب الت أكد من ان  التالميذ يفهمون معنى عملي ة الضرب كجمع متكر 

 .  الض رب  حتواء( واالستمرار في تأسيس التمك ن من جدولاالوية وقسمة ألقسام متسا

 .  مستقيم األعداد معقدير، إدراك ومهام ة مالئمة )يشمل مسائل من مرحلتين(، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 

https://drive.google.com/file/d/1JId_ifSrdqjtQ3ZKAvzSRoBmIqeYOBvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JId_ifSrdqjtQ3ZKAvzSRoBmIqeYOBvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JId_ifSrdqjtQ3ZKAvzSRoBmIqeYOBvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3xRu0JM3fvwB9AZdGpE7Ww76Ie6TZDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3xRu0JM3fvwB9AZdGpE7Ww76Ie6TZDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3xRu0JM3fvwB9AZdGpE7Ww76Ie6TZDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3xRu0JM3fvwB9AZdGpE7Ww76Ie6TZDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Uj1a4_4mKthYsG-JMjSNdCL6NkW1vxH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Uj1a4_4mKthYsG-JMjSNdCL6NkW1vxH/view?usp=sharing
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 مسائل مقارنة في الض رب  

يجب تخصيص وقت لتعليم الموضوع في مجال األعداد    في الجمعفي حال لم يتعامل التالميذ مع أسئلة مقارنة  

 . المالئم للصف الثالث

 ربوأسئلة مقارنة في الض    في الجمعمييز بين أسئلة مقارنة  بهدف توضيح الت    في الجمعيجب دمج أسئلة مقارنة  

 .   في مجال األعداد المالئم لتالميذ الصف الثالث

 :يمكن االستعانة بِ 

 (2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمي ة بموضوع معاني الض رب وخواص العملية  ✓

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )س  القسمةوحدة تعليمي ة بموضوع معاني  ✓

 

      استعمال قوانين التبادل، التجميع والت وزيع 

 . ات، واالستعانة بنماذج ملموسة مثل مستطيالت مساحةعامل مع قوانين العملي  ة تستدعي الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 :االستعانة بِ يمكن 

 (2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمي ة بموضوع معاني الض رب وخواص العملية   ✓

 

       الض رب بعشرات ومئات كاملة

 . مالئمةة يجب دمج مسائل كالمي  

 

      10، 5، 2دالئل قابلي ة القسمة على 

 .ة من مرحلتين(يشمل مسائل كالمي  ) ة مالئمةمسائل كالمي  يجب دمج 

 

 الض رب العامودي   

 من المحب ذ أوال تأسيس عملي ة الض رب بمساعدة قانون الت وزيع قبل تعليم خوارزمي ة الض رب العامودي.  

خالل تعليم الموضوع، يجب دمج مسائل كالمي ة مالئمة )يشمل مسائل من مرحلتين( مهام تقدير ومهام مع مستقيم 

 . األعداد

 

https://drive.google.com/file/d/1QbrNntJQ4x3wSsZUwZj5ojcGDK_ufxhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbrNntJQ4x3wSsZUwZj5ojcGDK_ufxhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbrNntJQ4x3wSsZUwZj5ojcGDK_ufxhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMCeEsBv6uMvXWPw-l3X52dsHwlB6QuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMCeEsBv6uMvXWPw-l3X52dsHwlB6QuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMCeEsBv6uMvXWPw-l3X52dsHwlB6QuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tGpaLrZXbpFaO3GYuuCuVO1rQx4i62Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tGpaLrZXbpFaO3GYuuCuVO1rQx4i62Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vsNSlMgiww9_rIFCPCvWWXTyyg8ASfwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vsNSlMgiww9_rIFCPCvWWXTyyg8ASfwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vsNSlMgiww9_rIFCPCvWWXTyyg8ASfwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vsNSlMgiww9_rIFCPCvWWXTyyg8ASfwv/view?usp=sharing
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    )يشمل القسمة بواسطة الت وزيع( القسمة في مجال المئة مع باٍق  

 .يجب دمج مسائل كالمي ة مالئمة )يشمل مسائل من مرحلتين( مهام تقدير ومهام مع مستقيم األعداد

 : تعانة بِ يمكن االس

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمية بموضوع القسمة مع باق    ✓

 

       ترتيب العملي ات الحسابي ة  

 

   بحث معطيات  

قوا بموضوع بحث المعطيات في السنة التعليمي ة   ، لذا يجب تأسيس  2021-2022بما أن  قسم من التالميذ لم يتعم 

ق به  .  هذه الموضوع والتعم 

 .معطيات من رسوم بيانية عند تعليم موضوع الجمع والطرحيمكن دمج قراءة 

 

 

 

       الت عامد والت وازي

أفقي ة أو    عي ةات مختلفة، وليس فقط بوضبعرض مستقيمات متعامدة ومستقيمات متوازية بوضعي    هتماميجب اال

 .عامودي ة

 : يمكن االستعانة بِ 

وايا  ✓ ل في الوحدة التعليمي ة بموضوع الز   ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )س الد رس األو 

 

وايا  وايا، تصنيف الز         الز 

 .ات مختلفة. وعرض زوايا في مضلعات أيضاوايا بوضعي  يجب عرض الز  

 .  اوية القائمةمقارنة مع الز  اليتم تصنيف الزوايا باالعتماد على  

 :يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )س وحدة تعليمي ة بموضوع الزوايا   ✓

https://drive.google.com/file/d/1-DOWCUMkY-Cu741bI9TnvCtrsG26unmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DOWCUMkY-Cu741bI9TnvCtrsG26unmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tS4L1ddKwGZfCBKfPpXeZQghs3e6miP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NW9lncaP6eEXInUjiPlS7h3BnByXyQ9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5d8c1IEaFo25NsowycUfo6rzCh1O19t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5d8c1IEaFo25NsowycUfo6rzCh1O19t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_5S6fp9GrX7XAQzriwz3xxxUkK-S9yV/view?usp=sharing
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    مثلثات  

 .محيطات فيهامن المحب ذ إدراج فع الي ات تتناول موضوع تصنيف المثلثات ودمج حساب 

 

    ةأشكال رباعي  

 .فيها من المحب ذ إدراج فع اليات تتناول بحث وتصنيف اشكال رباعي ة ودمج حساب محيطات

 

      قياس الطول والوزن 

هذا الموضوع هو فرصة لدمج أسئلة من الحياة اليومي ة. من المحب ذ ان نطلب من التالميذ إيجاد أمثلة من بيئتهم 

. يجب دمج مسائل كالمية مالئمة لمواضيع التي يتعلمونها وتكوين أسئلة مالئمةفي االطبيعي ة )البيت أو الص ف(  

 . مهام مع مستقيم األعداد)يشمل مسائل من مرحلتين(، مهام في التقدير، إدراك و

 

   قياس الزمن

 .من المحب ذ ان نبدأ بقراءة ساعة عقارب وحساب مد ة زمني ة بساعات كاملة، أنصاف ساعات وأرباع ساعات

رس؟ أي ساعة  اليوم الت عليمي وليس فقط في دروس الرياضي ات )أي ساعة يبدأ الد  يمكن دمج الموضوع خالل  

 (.ينتهي؟ كيف ستُرى عقارب الس اعة بعد انتهاء الفرصة وغير ذلك 

 .يجب الت عامل مع حسابات زمنية بأيام، ساعات، دقائق وثوان  

 

  word -ملفات المهام ب

 : 2023/2022ة   الية في السنة الدراسي  ا تعليم المواضيع الت  بحسب مستند تركيز التعليم، ليس إلزامي  

 الكسر األساسي   ✓

 قيمة األحرف   ✓

 الد وران   ✓

 قياس الحجم   ✓

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RE7llCXsxvpZgma1npBqdeRMhhR_scN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trBu6tJ9I8-719HRXZC4qCRBqyL4_m0a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trBu6tJ9I8-719HRXZC4qCRBqyL4_m0a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2jLK4M2xqRLtYkF4D6_xsn0FC1TQTvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2jLK4M2xqRLtYkF4D6_xsn0FC1TQTvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2jLK4M2xqRLtYkF4D6_xsn0FC1TQTvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPBnFa0voDqcrDp5eHH8Vg256py6nYKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ahey17FqEPBRWPfpdiNuMmkCKuC6Aw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ahey17FqEPBRWPfpdiNuMmkCKuC6Aw?usp=sharing
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   ابع الص ف الر  

     مبادئ المبنى العشري –األعداد حتى مليون 

لمجال األعداد حتى   أول درسين  باالت ساع وتكريس  يأخذ  أعداد  العشري في مجال  المبنى  يجب تأسيس مبادئ 

10,000   . 

 .  من المحب ذ دمج مهام يعتمد حل ها على تفكيك األعداد حسب مبناها العشري

 . يجب دمج مهام في الت قدير، مسائل كالمي ة مالئمة ومهام مع مستقيم األعداد

 :عانة بِ يمكن االست 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سالعددي  حس  وحدة تعليمي ة بموضوع ال ✓

 

   الجمع والط رح  – ة ات الحسابي  العملي  

العملي   الحسابي  خالل تعليم موضوع  العشري )عملي  ات  المبنى  ات بدون تبديل،  ة، يمكن االستمرار بتعزيز معنى 

 .   والت شديد على عالقة ذلك مع خوارزمي ة الجمع والط رح العاموديمتواليات، معادالت...( 

نة من أربع منازل. يجب دمج مسائل   من المحب ذ تعزيز موضوع الجمع والطرح مع تبديل باألساس بأعداد مكو 

 . مستقيم األعداد معكالمية مالئمة، مهام في التقدير، إدراك ومهام 

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سالعددي  حس  تعليمي ة بموضوع الوحدة  ✓

    

 

     الض رب

 الض رب بعشرات ومئات كاملة 

الث، ولذلك من المهم الت أك د من أن  التالميذ  ف الث  ة في الص  رب بعشرات ومئات كاملة ألول مر  يُعل م موضوع الض  

 .  1,000و    100، 10يفهمون معنى الت كبير والت صغير ِب 

 .يجب دمج أسئلة في الت قدير، اإلدراك ومسائل كالمي ة مالئمة

https://drive.google.com/file/d/1h0Q55kFmmzwAWeFOaWCh2JrIFwOwx6Ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvhpWAnk5kqMNLh1MB6QFNtKZ-PTF8x9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_gin1SymqkaFF0_gZVfn3QQHV9Yy7LPA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAXjiSX-FAq19pmT-En4p3culeWQa2IZ/view?usp=sharing
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 الض رب بمساعدة الت وزيع والض رب العامودي  

وزيع من خالل نوا من تذويت معنى قانون الت  يتم تعليم موضوع الضرب العامودي بعد أن يكون التالميذ قد تمك  

 . تمارين ضرب فيها أحد العوامل من رقم واحد 

 .ة مالئمة، مهام في الت قدير، إدراك ومهام مع مستقيم األعداديجب دمج مسائل كالمي  

 

      القسمة

، ويتمك   تمارين   نون من حل  قبل أن نبدأ بتعليم هذا الموضوع، يجب التأك د ان  التالميذ يفهمون معنى القسمة مع باق 

 .سمة بواسطة الت وزيعق، كذلك من المحب ذ أن نبدأ بال10X10قسمة مع باق  في مجال جدول الضرب 

 القسمة الط ويلة  

 .يمكن تعزيز معنى القسمة بواسطة القسمة بالت وزيع

 .ة مالئمة، مهام في الت قدير، إدراك ومهام مع مستقيم األعداديجب دمج مسائل كالمي  

 

   1وأل  0ترتيب العملي ات الحسابي ة، خواص أل 

ات  الث، ولذلك من المهم التأك د بأن التالميذ يعرفون قوانين ترتيب العملي  ة في الص ف الث  يُعل م هذا الموضوع ألول مر  

 .ةالحسابي  

      دالئل قابل ة القسمة 

 . 10و     5،  2في بداية تعليم الموضوع من المحب ذ دمج مهام يتناول فيها التالميذ موضوع دالئل قابلي ة القسمة على  

 : يمكن االستعانة بِ 

ية  -  9و    6، 3دالئل قابلي ة القسمة على  عارضة شرائح بموضوع ✓    باللغة العبر

 

     األعداد األولية واألعداد المؤل فة، التحليل للعوامل األولي ة

مواضيع تم تعليمها في سنوات سابقة: األعداد الزوجي ة واألعداد الفردي ة،  تيح هذا الموضوع الفرصة لمراجعة  يُ 

 .الضرب والقسمة ودالئل قابلي ة القسمة

https://drive.google.com/file/d/1p9Gdxf5zwzwaeVNBRdbS46VxMmQXql3h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WzkNSi1sngiP9-9plB_4HXlsxQ3ivLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WzkNSi1sngiP9-9plB_4HXlsxQ3ivLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rkEmEHHtd-9CQC1BedHJDBOrmV-m2ET/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yRMe5YYz7g2Kvv0Tlo3navxX46VW7iy8/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/1yRMe5YYz7g2Kvv0Tlo3navxX46VW7iy8/edit#slide=id.p5
https://drive.google.com/file/d/1CVUpNaEu8etMQ9FqSdD_VzOlIeuJxItq/view?usp=sharing
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 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمية بموضوع األعداد األولية واألعداد المؤلفة   ✓

   عارضة شرائح بموضوع األعداد المؤلفة واألعداد األولي ة  ✓

   شرائح بموضوع التحليل للعوامل األولي ة عارضة  ✓

 

ف على الكسر البسيط، معنى الكسر كجزء من الص  تال حيح ومعنى الكسر كجزء من كمي ة،  عر 

   أسماء مختلفة لنفس الكسر 

 . ة مالئمة وأسئلة تقدير وإدراكمسائل كالمي  يجب دمج 

 : يمكن االستعانة بِ 

ف على الكسر البسيط   ✓  ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )س وحدة تعليمي ة بموضوع التعر 

 

 

      الكسور البسيطة  في ة  ات الحسابي  العملي  

 . ة مالئمة وأسئلة تقدير وإدراكيجب دمج مسائل كالمي  

ف على الكسر البسيط   ✓  ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )س وحدة تعليمي ة بموضوع التعر 

 

      المضل عات

عات مختلفة وفق شروط )شكل خماسي فيه زاوية واحدة  مضل    يتمك نون من تمييز ورسميجب التأك د من أن  التالميذ  

 قائمة على األقل، مثلث منفرج الزاوية، الخ(، وكذلك يتمك نون من تصنيف مضلعات حسب معايير مختلفة.

 

      األقطار في المضل ع

التالميذ في الص    هذا  يستدعي الث  الموضوع تعزيز مفاهيم تناولها  الث )أضالع متعامدة، متوازية، متجاورة، ف 

 (.    متساوية وأضالع متقابلة في األشكال الرباعية

 

https://drive.google.com/file/d/1UBDevvYrjKAvS6VylpL2_mhlwOiFd8rQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-2-7ASlZFeXk0yEac2eJlqu51Z-QWA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-2-7ASlZFeXk0yEac2eJlqu51Z-QWA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-2-7ASlZFeXk0yEac2eJlqu51Z-QWA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEU_cB4do5hRIb0LngXp83UQMtwtdVQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEU_cB4do5hRIb0LngXp83UQMtwtdVQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOmnjfj-m9kJ4n4w48QuzuVupf3hVgbJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KPZbX5qN3JJM6s7stYVT5BGGky8NhMso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tW77KWJVgzBSdTXmM4x128wawzlf8hvy/view?usp=sharing
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      ايا في المثلثصفات األضالع والزو

ف الثالث. يجب التأك د بأن   ة في الص  ل مر  يُعل م موضوع تصنيف المثلثات بحسب الزوايا وبحسب األضالع ألو  

 .المختلفةالتالميذ يعرفون أنواع المثلثات 

 

       المرب ع والمستطيل

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمي ة بموضوع المستطيل والمرب ع  ✓

 

       مساحة ومحيط المستطيل

والت شديد على التمييز بين المساحة والمحيط.   مفهوم المحيط معنى يجب تناول  ،عند تعليم موضوع قياس المساحة

 . المفهومينيجب دمج فع الي ات يتعامل فيها التالميذ مع المساحة والمحيط بهدف مساعدتهم في التمييز بين 

 .عوزيرب وقانون الت  من المحب ذ استغالل موضوع "مساحة المستطيل" لتعميق التمك ن من جدول الض  

 . ة مالئمةيجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمي ة بموضوع المستطيل والمرب ع  ✓

 

ناديق    )نشر الصندوق والمكع ب، األقطار في الصندوق، حجم الصندوق، مساحة األوجه(  الص 

    

وصفات المستطيل والمرب ع  رب )حساب الحجم وحساب مساحة األوجه(  شك ل الموضوع فرصة لمراجعة الض  يُ 

 (. )وجوه الصناديق

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )س ناديق ناديق ونشر الص  ة بموضوع الص  وحدة تعليمي   ✓

 

 

https://drive.google.com/file/d/1M0_MgvlNsZdhGWpAgDlRPYNH7h3PPcMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0_MgvlNsZdhGWpAgDlRPYNH7h3PPcMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0_MgvlNsZdhGWpAgDlRPYNH7h3PPcMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o4F90N3ZI97MGr2cIohvADU88p4IpKfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOyjOnSrfl5kUO1xZ0HiEdB3l5axmnyh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12R5XsBCRrlafjHkEu8tzZj8IxWt6_RGK/view?usp=sharing
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      بحث معطيات

يتعل   ان  المفروض  الص  كان من  التالميذ في  الر    ائقالث طرالث  ف  م  ف على  المعطيات والتعر  لتنظيم  سم  مختلفة 

 .  2021-2022البياني باألعمدة. من المحب ذ التأك د أن  التالميذ تعل موا حقا الموضوع في السنة الدراسي ة 

 

      الرزنامة وحسابات زمني ة 

رس؟ في أي  ات )في أي ساعة يبدأ الد  عليمي وليس فقط في دروس الرياضي  الت  مكن دمج الموضوع خالل اليوم  يُ 

 (.عند نهاية الفرصة وغير ذلك ساعة ينتهي؟ كيف ستُرى عقارب الساعة 

 .عامل مع حسابات زمنية باأليام، الساعات، الدقائق والثوانييجب الت  

   word  لملفات المهام ِب 

 : 2022- 2023ة الية خالل السنة التعليمي  ستند تركيز التعليم، ال توجد حاجة لتعليم المواضيع الت  بحسب مُ 

 تماثل دوراني  ✓

 تحليل احتماالت  ✓

 معرفة قي م األحرف  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hLINp2CbF9hZUgaOWMVlJow71Ovpu21x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PoRUobHl4Au7XxvuTl8E0ayJJP1ULSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJIUbqPu1T1i4T73bh_GMgn3BobX7hN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15x95MqUlAhBcQLmVwR8oc4GWbXlzrze6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15x95MqUlAhBcQLmVwR8oc4GWbXlzrze6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15x95MqUlAhBcQLmVwR8oc4GWbXlzrze6?usp=sharing
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  ف الخامس الص  

       ة ة في األعداد الطبيعي  ات الحسابي  العملي  

عمليات العشري )ة، باإلمكان االستمرار بتأسيس المبنى  ة في األعداد الطبيعي  ات الحسابي  خالل تعليم موضوع العملي  

المحب   ذلك(. من  متواليات، معادالت وغير  تبديل،  باألساس  بدون  تبديل  والطرح مع  الجمع  تأسيس موضوع  ذ 

 . بأعداد من أربع/خمس منازل

 .ومن ثم  تكبير مجال األعداد بشكل تدريجي 10,000من المحب ذ البِدء بأعداد حتى 

 . شديد على تطوير اإلدراك العددي أيضا بأعداد كبيرةات يجب الت  خالل تعليم العملي  

 . قدير ومهام مع مستقيم األعدادمالئمة، مهام في الت  ة يجب دمج مسائل كالمي  

 :يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمية بموضوع اإلدراك العددي     ✓

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمية بموضوع تطوير التفكير ما قبل الجبري   ✓

 

 

      معاني الكسر البسيط 

يفهمون جي دا معنى الكسر كجزء من واحد صحيح، بما في ذلك كسور أكبر من واحد  يجب التأكد من أن  التالميذ  

عامل مع المعاني األخرى )كنقطة على مستقيم األعداد  صحيح، ومعنى الكسر كجزء من كمية، وفقط بعد ذلك الت  

 .وكخارج قسمة(

 .عةيضاح متنو  إعليم والتعل م، يجب استعمال تمثيالت مختلفة وإرفاق وسائل ة الت  خالل عملي  

 .قدير، إدراك ومهام مع مستقيم األعدادة مالئمة، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 وحدة تعليمية بموضوع معنى الكسر البسيط وتوسيع واختزال الكسور   ✓

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة  وف تُ )س

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XeKj5ZkzHeWg3W7KhhWu0osJDYfxF54G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XeKj5ZkzHeWg3W7KhhWu0osJDYfxF54G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUV3lkY_6ktzEu81VxH9hm_lBXT7DYyd/view?usp=sharing
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      وسيع واالختزال الت  

التالميذ في الص   ف  الر  تعر  الكسر، عملي  ف  لنفس  الت  ابع على أسماء مختلفة  دسي وبمساعدة عليم تم ت بشكل ح  ة 

 .  أدوات وليس بمساعدة الخوارزمي ة الُمت بعة

 .ةرئي ة عند تعليم الخوارزمي  م  من المحب ذ افتتاح الموضوع بهذه الطريقة، ومن ثم  دمج وسائل إيضاح ونماذج 

 : يمكن االستعانة بِ 

 وسيع واالختزال  وحدة تعليمية بموضوع معنى الكسر البسيط والت   ✓

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة  وف تُ )س

 

        جمع وطرح كسور، مقارنة كسور

ات في المقامات كسور مع مقامات متساوية أو متقاربة. العملي  التي جمع وطرح  ابع عملي  ف الر  نف ذ التالميذ في الص  

الت   بواسطة  وليس  أدوات  وبمساعدة  حدسي  بشكل  الكسر  لنفس  مختلفة  أسماء  على  ارتكزت  وسيع المتقاربة 

 .واالختزال

 .     من المحب ذ أيضا هذه السنة البِدء بموضوع الجمع والطرح بهذه الطريقة

بواسطة المقارنة مع نصف، إكمال    ،ميق وتأسيس فهم ماهية الكسر يجب مقارنة كسور بطرق مختلفة )مثاللتع

    وسيع واالختزال.لصحيح وغير ذلك( وليس فقط بمساعدة الت  

 .قدير، إدراك ومهام مع مستقيم األعدادة مالئمة، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 :يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سوحدة تعليمية بموضوع اإلدراك العددي   ✓

 

        معنى العدد العشر ي

 .الموضوع فرصة لمراجعة وتأسيس فهم المبنى العشري شك ليُ 

 (. ة وغير ذلكيجب دمج امثلة من الحياة اليومية وربط ذلك بالموضوع وبمواضيع أخرى )قياسات، حسابات مالي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سة بموضوع معنى الكسر العشري وحدة تعليمي   ✓

 

https://drive.google.com/file/d/1t6nl7N5TQqk5SlnnrDQYqkxbpjFYtW6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t6nl7N5TQqk5SlnnrDQYqkxbpjFYtW6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t6nl7N5TQqk5SlnnrDQYqkxbpjFYtW6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tE7PUoVjTuhTs-619VsGhAx5KVuxS0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tE7PUoVjTuhTs-619VsGhAx5KVuxS0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tE7PUoVjTuhTs-619VsGhAx5KVuxS0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZrs-kQJTw5OI-M76OlZ1uIk4GkNObOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZrs-kQJTw5OI-M76OlZ1uIk4GkNObOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZrs-kQJTw5OI-M76OlZ1uIk4GkNObOX/view?usp=sharing
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      تحويل الكسر البسيط لعدد عشري

، معاني الكسر البسيط وتوسيع واختزال الكسور  وتأسيس فهم المبنى العشريالموضوع فرصة لمراجعة    شك ليُ 

 .البسيطة

       جمع وطرح أعداد عشرية ومقارنة أعداد عشرية

 .الموضوع فرصة لمراجعة وتأسيس فهم المبنى العشري شك ليُ 

قدير، إدراك ومهام مع ية مالئمة، مهام في الت  ة يجب دمج مسائل كالم  ة تعليم موضوع األعداد العشري  خالل عملي  

 . مستقيم األعداد

   تأسيس مفاهيم: أقطار في المضلعات، توازي، تعامد، زوايا

      

 . يجب التأكد من أن  التالميذ تعل موا موضوع األقطار في المضلعات في الصف الرابع

 

 صفات، تصنيف، عالقات احتواء  –األشكال الرباعية 

  

توازي وغير وموا مفاهيم ترتبط بالموضوع: أضالع متجاورة، أضالع متقابلة، تعامد  يجب التأك د ان التالميذ تعل  

 . ذلك

 :يمكن االستعانة بِ 

 باللغة العبرية   –عارضة شرائح بموضوع صفات األشكال الرباعي ة  ✓

    االرتفاعات

الت  في عملي   تمييز  ة  فقط  ارتفاعات وليس  التالميذ رسم  فيها من  يُطلب  للموضوع، يجب دمج مهام  عليم والتعل م 

   .وتشخيص

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PCqfbPG8d4VwirJgHDBAKhrRhe9p31vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Fb6LjvwT7YBGc8sh01f-clpaf7jQnlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrw9mHJeGrC7tev4-HYP5XdbkpNyngyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fQjlQxN6gFa124m1R_nt6oaPmgkdNS2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kCq14yWSQ6kUmP2kqt29W7TTPAsTa4l0/edit#slide=id.p13
https://drive.google.com/file/d/15Ix9wt67jO7FSK7QnmrZ0JNkitnZHDEZ/view?usp=sharing
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    قياس مساحات

بين مفهوم  مييز  شديد على الت  أيضا مع معنى مفهوم المحيط والت  عامل  عند تعليم موضوع قياس المساحة يجب الت  

ابع حساب مساحة مستطيل، من المحب ذ تعزيز هذا الموضوع ف الر  المساحة ومفهوم المحيط. تعل م التالميذ في الص  

المساحة   معات يتعامل فيها التالميذ أيضا قبل تعل م حساب مساحة المثلث ومساحة متوازي األضالع، ودمج فعالي  

 . مييز بين المفهومينوالمحيط لمساعدتهم في الت  

الت   شديد على مهام فيها حساب المساحة أو المحيط يتم بواسطة تفكيك وتركيب مضلعات وليس فقط من المحب ذ 

 .بواسطة قوانين المساحة والمحيط

 . شكلأي  ي ة بين مساحة ومحيط  ستنتج من خاللها التالميذ انه ال توجد عالقة خطة ومهام ي  يجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2022/2023نشر خالل السنة الدراسي ة وف تُ )سة بموضوع مساحة المثلث  وحدة تعليمي   ✓

 

        بحث معطيات، المعد ل 

قوا   وقراءة   تمثيل، لذا يجب دمج مهام تشمل  2021-2022بموضوع بحث المعطيات سنة  بما ان  التالميذ لم يتعم 

 . ألعمدة مزدوجة اة ة باألعمدة ورسوم بياني  من رسوم بياني   معطيات

ة ورسوم تتناول مواضيع ذات ِصلة،  لحياة اليومي  اة ودمج رسوم بيانية من  من المحب ذ دمج قراءة ناقدة لرسوم بياني  

 .معلومات بموضوع آفة الكورونايشمل 

   word  لملفات المهام بِ 

 : 2022-2023ة الية في السنة التعليمي  عليم، ال حاجة لتدريس المواضيع الت  ستند تركيز الت  بحسب مُ 

س في الصف السادسالنسبة المئوي   ✓  ( ة )سوف يُدر 

   التبليط بمضلعات متطابقة ومنتظمة ✓

 القسمة على عدد من رقمين   ✓

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FAF0gePGiAl8PITMBCNuRXcREQRRWnZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZoTcALCxTpKJRvzlRczTfuRtWNUF8JB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZoTcALCxTpKJRvzlRczTfuRtWNUF8JB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZoTcALCxTpKJRvzlRczTfuRtWNUF8JB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p5BEayp0jv_KRIBYgSMxtd6WoECV0BRf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p5BEayp0jv_KRIBYgSMxtd6WoECV0BRf?usp=sharing
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  ادس ف الس  الص  

      الكسر كخارج قسمة 

ف الخامس، ولذلك من المحب ذ مراجعة وتأسيس  من المحتمل أن معنى الكسر كخارج قسمة لم يُعل م بعمق في الص  

 . رئي ة مالئمةالمعنى بمساعدة تمثيالت م  

 .  قدير، إدراك ومهام مع مستقيم األعدادة مالئمة، مهام في الت  مي  يجب دمج مسائل كال

 : يمكن االستعانة بِ 

 ة على مستقيم األعداد  ة بموضع الكسر البسيط كخارج قسمة وكسور عشري  وحدة تعليمي   ✓

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة  

 

   كسور بسيطة وأعداد عشرية على مستقيم األعداد، كثافة

      

ات بسيطة لكسور  يستدعي هذا الموضوع مراجعة االنتقال بين تمثيالت مختلفة للكسور. من المحب ذ البِدء بفعالي  

 .  البسيطة والعشرية معا على نفس المستقيمبسيطة أو عشرية على مستقيم األعداد وبعد ذلك دمج الكسور 

 : يمكن االستعانة بِ 

 وحدة تعليمي ة بموضع الكسر البسيط كخارج قسمة وكسور عشري ة على مستقيم األعداد   ✓

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sVempePbTP84S4bO_vUmDfysYpTs8wvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ff7hWh8FJPOi7Dc9MMVBUP6xlRRvqlgl/view?usp=sharing


 המזכירות הפדגוגית, אגף א' למדעים 
 הפיקוח על הוראת המתמטיקה

 

 
 

 
 

       ضرب كسور بسيطة

رب والخامس موضوع ضرب صحيح بكسر وبعدد مخلوط من خالل معنى الض  ابع ف الر  تناول التالميذ في الص  

ز هذا المعنى، من المحب ذ البِدء بفعالي  كجمع متكرر  . ات تعز 

رئي ة مالئمة، مثال بمساعدة مستطيالت  يجب تعليم موضوع ضرب كسر بسيط بكسر بسيط من خالل نماذج م  

 .  مساحة

 .  قدير واإلدراكالت  ة مالئمة، مهام في يجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة ة بموضوع ضرب الكسور البسيطة وحدة تعليمي   ✓

 

   ، ... 100، 10ضرب وقسمة اعداد عشرية ِب 

عليم على معنى المبنى العشري، ع مراجعة مبادئ ومعنى العدد العشري. يجب تأسيس الت  ويستدعى هذا الموض

 . ودمج مهام تقدير وإدراك

 : يمكن االستعانة بِ  

 ة على مستقيم األعداد ة بموضع الكسر البسيط كخارج قسمة وكسور عشري  وحدة تعليمي   ✓

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة   

 

      ةضرب أعداد عشري  

 .  اإلدراكوقدير ة مالئمة، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 

 

      قسمة أعداد عشرية 

 .  تقدير واإلدراكة مالئمة، مهام في ال  ج مسائل كالمي  رئي ة مالئمة، ودميجب االستعانة بنماذج م  

 

https://drive.google.com/file/d/1Sqc-tL_r3DWsUqAx8lRB852dx-5yAJZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRmuisn-WUgKIpa3Irp3Cw9f4DBtYVLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xb7JdTNpdrJLFY5rPKM4Q6V3Dk6ygkNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xb7JdTNpdrJLFY5rPKM4Q6V3Dk6ygkNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xb7JdTNpdrJLFY5rPKM4Q6V3Dk6ygkNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xvKl3IHdvV6_vnTMWHgZZlU33F1uE9S9/view?usp=sharing
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      ، حساب الجزء وإيجاد الكمية األساسيةجزء من كمي ة، إيجاد قيمة الجزء

عدد طبيعي. في  يرئي ة وتمارين فيها قيمة الجزء هتعل م التالميذ هذا الموضوع بسنوات سابقة من خالل نماذج م  

الحسابات بوسطة ضرب كسور. من المحب ذ تعزيز فهم معنى الموضوع ومن المحب ذ   تنفيذهذه السنة يتعل م التالميذ  

 . أيضا البِدء بطرائق تعل مها التالميذ بسنوات سابقة

 . تقدير واإلدراكة مالئمة، مهام في ال  يجب دمج مسائل كالمي  

 

      قسمة كسور بسيطة

 .رئي ة مالئمةيجب االستعانة بنماذج م  

 . قدير واإلدراكة مالئمة، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة ع قسمة كسور بسيطة ووحدة تعليمية بموض ✓

 

 

     النسبة المئوي ة

ف الخامس، لكن من المحتمل أن  قسم من التالميذ لم  ة في الص  تم  تعل م موضوع مقد مة عن النسبة المئوية ألول مر  

نسب  لزء من مئة وحسابات  س معنى الجُ أس  تُ   فعالي اتينكشف على الموضوع. من المحب ذ التعامل باألساس مع  

 .ة بسيطةمئوي  

ع فرصة لدمج أسئلة من الحياة اليومية بموضوع معنى الجزء من مئة، حساب تخفيض أو غالء وشك ل الموضيُ 

حول معنى تنزيل   إجراء نقاشاءة ناقدة لمنشورات بواسطة وسائل االتصال، مثال إعالنات دعائي ة )مثال:  وقر

 (. وغير ذلك 70وبعدها تنزيل آخر % %30

 : يمكن االستعانة بِ 

 معنى وحسابات اولي ة   –ة بموضوع النسبة المئوية وحدة تعليمي   ✓

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1643daFpRQ-fwveZ7Lap5z8oeulc9tn5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1643daFpRQ-fwveZ7Lap5z8oeulc9tn5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1643daFpRQ-fwveZ7Lap5z8oeulc9tn5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Gmq0ezKeaBu88yKNBtRzEcPYnCkWiQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zX_QiaV2myuSJb41Eb7ySi1visK2zSsb/view?usp=sharing
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      قياسات عشري ة 

ة أخرى يُمك ن الموضوع الت    . الخ   1,000، 100،  10ة ِب  موضوع ضرب وقسمة أعداد عشري  مع عامل مر 

 

ق  – ات أعداد وعملي         توس ع وتعم 

هذا الموضوع ُمعد  لتعميق فهم العالقات بين منظومات األعداد المختلفة )طبيعية، كسور بسيطة وأعداد عشرية(.  

ة، في  ة في األعداد الطبيعي  ات الحسابي  موضوع العملي  لمن المحب ذ استغالل هذا الموضوع لتأسيس التمك ن والفهم  

 .ةالكسور البسيطة وفي األعداد العشري  

 . قدير، األدراك ومهام مع مستقيم أعدادة شاملة )ُمدمجة(، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

 : يمكن االستعانة بِ 

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة وحدة تعليمية بموضوع تطوير التفكير ما قبل الجبري   ✓

 

 ( 2023/2022)سوف تُنشر خالل السنة الدراسي ة وحدة تعليمية بموضوع فعاليات مدمجة  ✓

 

      بحث معطيات وتحليل احتماالت

قوا بموضوع بحث المعطيات في السنة الدراسية  بما أن  قسم من التالميذ لم يتع ، لذا يجب دمج  2021-2022م 

 .    ، جداول معطيات والمعد لاألعمدةمزدوجة ة م بياني  سوة باألعمدة، رمهام تشمل رسوم بياني  

 . قدير واإلدراكة مالئمة، مهام في الت  يجب دمج مسائل كالمي  

مواضيع ذات ِصلة، بما في ذلك  ب ة من الحياة اليومية وودمج رسوم بياني  ة من المحب ذ دمج قراءة ناقدة لرسوم بياني  

 .معلومات ترتبط بآفة الكورونا

 

ف على المجس  تال       مات وحساب حجوم    عر 

ندوق. )تعل م التالميذ يفهمون كيفية إيجاد حجم الص    جوم، من المحب ذ أن نتأك د بأن  حساب الحُ عند تعليم موضوع  

الص   الموضوع في  الر  التالميذ هذا  المُ ف  الموضوع كما ابع ومن  تعل م  يتمك نوا من  لم  التالميذ  أن  قسم من  مكن 

 .(يجب

 

https://drive.google.com/file/d/15LdKXFz5qNtwvesre-7vnO2EwQXnF9dU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11GAo6sC5EofKc4zedcm_tYLTjCvadRIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jahTGbBtyJxuBIQO_bMhN68eu2KCwOqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KML2nwzj8zMuqcXV77ILJ7KysBUmZ2xv/view?usp=sharing
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       الدائرة

اعات لتأسيس  ، واستغالل الس  2021-2022ة  الموضوع في السنة الدراسي  نازل عن تعليم هذا  عند الحاجة يمكن الت  

 .معرفة وفهم حساب مساحة ومحيط مضل عات

 

        ، حساب المساحة والمحيطمضلعات – تأسيس 

التالميذ في الص   التالميذ  تعل م  المهم التأك د ان  السنة من  ف الخامس حساب مساحات مضلعات مختلفة. في هذه 

ضالع، مستطيل، مثلث وأشكال مرك بة. يفهمون موضوع حساب مساحات ومحيطات مضلعات مختلفة: متوازي أ

 . ادسف الس  عليمي للص  يجب تكريس وقت لتأسيس هذا الموضوع رغم انه غير موجود في المنهاج الت  

 

 

      wordلملفات المهام ب  

 : 2021- 2022ة الية في السنة الدراسي  عليم، ال توجد حاجة لتدريس المواضيع الت  ستند تركيز الت  بحسب مُ 

 مقياس الرسم  ✓

 النسبة ✓

 مسائل حركة وقدرة  ✓

 

https://drive.google.com/file/d/1t7htllHQQJYkhr4SlqGjx7nWVCH2mGDf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mh2iZNYliGl0cRBvlFIkd5-vm9we_d6g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mh2iZNYliGl0cRBvlFIkd5-vm9we_d6g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ep1oTzc8n5vs7dQVhYi8tnBsxyCFGxza?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ep1oTzc8n5vs7dQVhYi8tnBsxyCFGxza?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ep1oTzc8n5vs7dQVhYi8tnBsxyCFGxza?usp=sharing

